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एक हजार वर्ाांिूवी िॉकलेट हे एक मोठेि रहस्य

होते. केवळ काही लोकि ते िीत असत आचि

कोिीि ते खात नव्हते.



मध्य अमेररकेच्या वर्ाक-जंगलात

राहिाऱ्या शेतकऱ्यांनी ते चिण्यास प्रथम

सुरुवात केली.

या जंगलात चवरु्ववृत्तीय प्रदेशातील अनेक

झाडे, जंगली प्रािी आचि सरिटिारे अनेक

प्रािी, कृमी आचि कीटक होते. त्याति

गडद रंगाच्या अगदी वेगळ्याि शेंगा

येिाऱ्या कोकोिी लहानशी झाडे देखील

होती.

माकडांना या शेंगांिी िांगली माचहती

होती. ते या शेंगा फोडून त्यातील

िांढऱ्या रंगािा गोड गर िोखून खात

असत. आचि मग त्यातील कडू चबया

थंुकून टाकत असत.

एखादी बी जर जंगलातल्या मातीत

िडली, तर त्यातून कोकोिे एक नवे

झाड येत असे.



एक चदवस माकडे काय करतात ते िाहून

एका शेतकऱ्याने या शेंगेिी िव घेतली.

गर खाल्यावर तो म्हिाला, “वा! काय मस्त

आहे!,” आचि “छी! छी!” म्हित त्याने

आतली बी थंुकून टाकली. थोड्याि

चदवसात सगळे जि गर खाऊ लागले

आचि चबया थंुकून टाकू लागले.

काही चदवसांनी कुजत िडलेल्या चबयांच्या

चढगाऱ्यातून एक मधुर वास येत आहे असे

काही गावकऱ्यांच्या लक्षात आले.

काही मचहन्ांनी शेतकऱ्यांनी या चबयांिासून

हा मधुर वास असिारे एक िेय बनवण्यािा

मागक शोधून काढला.

केळीच्या िानाखाली ते

या चबया काही चदवस

कुजत ठेऊ लागले.

त्यानंतर ते या

चबया उन्हात

वाळवू लागले.



त्यानंतर ते त्या चबया

भाजून घेऊ लागले…

मग त्या कुटून

त्यांिा मऊ लगदा

करू लागले…

मग त्यात िािी आचि इतर मसाले घालून

िांगले ढवळून घ्यायिे. या नव्या िेयाला त्यांनी

नाव चदले ‘िोकोल हा’. ते खूि कडू लागायिे

िि त्यांना ते आवडत असे.

या शेंगा गोळा करण्यासाठी दूरवर जंगलात जावे

लागू नये म्हिून शेतकऱ्यांनी कोकोिी झाडे

आिल्या शेतात लावली.

लक्षात ठेवा, त्यांना

खूि सावली लागते.

हे शेतकरी मायन नावाच्या एका मोठ्या समाजािा

भाग होते. लवकरि ‘िोकोल हा’ चकंवा ‘िॉकलेट’ हे

िेय मायन संसृ्कतीिा एक महत्त्वािा भाग बनले.



मायन राजे आचि धमकगुरू हे िेय रोज चिऊ

लागले. त्याच्यावर येिारा फेस त्यांना फार

आवडत असे.

आिखी उंिावरून

ओता म्हिजे खूि छान

फेस येईल

मायन समाजातील चववाहात आिले

एकमेकांवरील पे्रम दाखवण्यासाठी वधू-वर

एकमेकांना कोकोच्या ५ चबया देत असत.

सवक लोक कोकोच्या झाडाच्या इतके पे्रमात

िडले होते की ते त्यािे चित्र सवकत्र काढू लागले

- भांड्यांवर, िेल्यांवर आचि चभंतीवर देखील.

िरंतु कोकोच्या चबया वािरण्याजोग्या करिे हे

मोठेि काम होते आचि त्याला अनेक आठवडे

लागत असत. बहुतेक लोक काही खास

प्रसंगीि हे िेय घेऊ शकत.



िांगल्या प्रतीच्या कोकोच्या चबया इतक्या

मूल्यवान होत्या की त्यांिा वािर िैसे म्हिून

देखील होऊ लागला. १० चबयांना एक ससा

चमळायिा आचि एका गुलामािी चकंमत होती

१०० चबया.

हा तर लहानसाि आहे, 

मी यासाठी फक्त

८ि चबया देईन.

प्रकरि २

रहस्याचा शोध

शेकडो वर्ाांनंतर काही व्यािारी एका मायन

गावात आले. त्यांच्या सम्राटासाठी नवलाच्या

आचि नाचवन्िूिक वसू्त शोधण्यासाठी अनेक

चदवस लांबवर प्रवास करून ते इथवर आले

होते.



हे व्यािारी ऍझटेक नावाच्या एका उग्र समाजातील

होते. त्यांिा राग ओढवून घ्यायला नको म्हिून

मायन गावातल्या लोकांनी त्यांना आिल्याकडील

मूल्यवान चबया देऊ केल्या.

याचे काय
करायच?े 

देवाला देखील
आवडले असे पेय

यापासून बनवता येत.े 

दाखवा िाहू!

ऍझटेक लोकांना जेव्हा हे रहस्य समजले, तेव्हा

त्यांनी एक कि ‘िोकोल हा’ त्यांच्या सम्राटाला

चदला. सम्राट खूर् झाला.

“उत्तम!” तो म्हिाला. “थंड, ताजेतवाने करिारे हे

िेय आहे आचि यािी नशा देखील िढत नाही.” 

मग त्याने आिल्या सवक योद्ध्ांना लढाईवर

जाण्यािूवी हे िेय चिण्यािे

आदेश चदले.

ऍझटेक ज्या भागात राहत असत तो

प्रदेश अचतशय थंड होता, म्हिून

चतथे कोकोिी झाडे लावता येत

नव्हती. मग त्यांना कोकोच्या

चबया मायन लोकांकडून

चवकत घ्याव्या लागत आचि

त्या आिल्या प्रदेशाियांत

दूरवर आिाव्या लागत.



मॉंटेझुमा या ऍझटेक सम्राटाला तर या िेयािे

वेडि लागले. त्याने आिल्या राजवाड्यातील

कोठार कोकोच्या चबयांनी भरून ठेवले. 

कधीकधी तर तो एका चदवसात ५० कि

िॉकलेट घ्यायिा. त्यामुळे तो अचधक श्रीमंत

आचि हुशार होईल असे त्याला वाटे.

जा, आता आणखी
एक कप घेऊन ये

गरीब लोक मात्र केवळ िॉकलेटिी

स्वपे्नि िाहत.

चदवस जात होते तशा िॉकलेट प्रथम कोठे

सािडले याबद्दल अनेक आख्याचयका तयार

झाल्या.

“फार फार िूवी जगात िॉकलेट नव्हतंि,” 

गोष्ट सांगिारा सांगत असे. “मग शेतीिा देव

केत्झलकोटल स्वगाकतून कोकोिे झाड घेऊन

आला.”



केत्झलकोटल हा ऍझटेक लोकांिा चहरो होता. 

त्यांनी त्यािी मोठमोठी देवळे बांधली आचि

िॉकलेट हे िेय त्याला नेवैद्य म्हिून द्यायला

सुरुवात केली.

िि ऍझटेक लोकांच्या संित्तीवर इतर

देशांिा डोळा होता. मग मध्य अमेररकेिे हे

रहस्य फार काळ चटकले नाही…

प्रकरि ३

साखर घालून िहा

१५१९ साली हेरनान कोतेस नावािा एक

सॅ्पचनश प्रवासी सैन् घेऊन ऍझटेक लोकांशी

युद्ध करायला चनघाला.



बऱ्याि लढाया झाल्यानंतर सम्राट मॉंटेझुमाने

शांतता प्रस्थाचित करण्यासाठी कोतेसला

दरबारात बोलावले. त्याने कोतेसला प्रथमि

िॉकलेट चिण्यास चदले.

हे खूिि िचवष्ट आहे, 

िि कडवट आहे.

कोतेसला िॉकलेट आवडले िि तरीदेखील त्याने

ऍझटेक सम्राटािा िराभव केला. १५२८ साली

कोतेस िरत येण्यास चनघाला त्यावेळी ऍझटेक

संित्तीने त्यािे जहाज भरले होते, त्यात कोकोच्या

चबया देखील होत्या.

से्पनला िरत आल्यावर कोतेसने आिल्या चमत्रांना

िॉकलेट चिण्यास चदले. हे गरम असताना आचि

खूि साखर घातल्यावर अचधक िांगले लागते असे

त्यांिे मत झाले. ते इतके छान लागत होते की ते

त्यांनी आिल्यािाशीि ठेवले.



लवकरि चफचलि या से्पनच्या राजिुत्राियांत ही

बातमी िोिली. मध्य अमेररकेतून आलेले काही

िाहुिे घेऊन एका मठातील धमकगुरू राजिुत्राला

भेटण्यास गेले आचि जाताना भेट म्हिून त्यांनी एक

मोठा डबा भरून िॉकलेटिा लगदा राजिुत्राला

चदला.

यात फक्त िािी

घाला आचि चिऊन

िहा.

याचा सुगंध
अप्रततम आहे.

राजिुत्र चफचलिला आता हे िेय फारि आवडू

लागले. त्याने गोड, गरम िॉकलेट हे

राजदरबारातील मानािे िेय ठरवले.

िॉकलेटिी ही बातमी सवकत्र िसरायला वेळ

लागला नाही. युरोिमधील लोकांनी अद्याि

बटाटाही िचहला नव्हता िि त्याच्या चकतीतरी

आधीिासूनि ते िॉकलेटबाबत बोलू लागले होते.

माझ्या ममत्राचे
आजोबा म्हणतात की
ते आश्चययकारक आहे.

माझे काका म्हणतात की
तोंडात जणू ढग ववतळावेत
अशी त्याची चव आहे.

िि कोकोच्या चबयांिासून िॉकलेटिे चमश्रि

तयार करायला खूि वेळ लागत असे आचि हे

फार खिाकिे काम होते.



युरोिमधील केवळ श्रीमंत लोकांनाि हे िेय

िरवडत असे. कॅफेत बसून िॉकलेटिे घुटके

घेत हवा-िाण्याच्या गोष्टी करण्यात ते रमत

असत.
प्रकरि ४

चॉकलेट बनवण्याची यंते्र

वाफेच्या इंचजनािा शोध लागेियांत िररस्स्थतीत

फारसा बदल झाला नाही. अिानक अनेक

वसू्त सहज बनवता येऊ लागल्या, त्यात

िॉकलेटही होते.



युरोिमधे्य सवकत्र कोकोच्या चबयांिासून िॉकलेट

हे िेय बनवण्यािे कारखाने सुरु झाले आचि हा

एक मोठा व्यवसाय झाला.

लवकरच हे केवळ श्रीमंतांच,े हाताने बनवलेले
पेय राहहले नाही.

वा! चॉकलेट
स्वस्त झालं!

रोज एक कप घ्या
आणण तंदरुुस्त रहा!

१८४७ साली इंगं्लडमधील िॉकलेट बनविाऱ्या

फ्रास्न्सस फ्राय यांनी चविार केला की िॉकलेट

चिण्यािेक्षा त्याच्या आस्वादािा एक अचधक

िांगला मागक शोधता येईल…

आचि तो म्हिजे िॉकलेट खािे! िॉकलेटच्या

चमश्रिािासून ‘बार’ म्हिजे िॉकलेटच्या लहान

लहान वड्या कशा बनवायच्या हा आता

त्यांच्यासमोर प्रश्न होता.



हॉलंडमधील कॉनराड फॉन हुटन यांनी या प्रश्नािे

अधे उत्तर शोधले होते. त्यांनी एक असे यंत्र तयार

केले होते की त्यातून िॉकलेटिी तिचकरी रंगािी

िावडर आचि चिवळ्या रंगािे लोण्यासारखे मऊ

चमश्रि वेगळे करता येत असे.

फ्राय यांच्या लक्षात आले की हे

चिवळे मऊ चमश्रि थंड झाले

की घट्ट होते. ‘कदाचित हे

वािरून िॉकलेटच्या वड्या

करता आल्या तर…?’ असा

त्यांनी चविार केला.

मग त्यांनी िॉकलेटच्या तिचकरी

चमश्रिात चिवळे चमश्रि गरम करून

ओतले आचि िांगले ढवळले…

त्यात तीन कि

साखर घातली…

आचि हे चमश्रि

एका िौकोनी

भांड्यात ओतले…

आचि ते वाट िाहू लागले. हळू हळू ते घट्ट झाले. 

फ्राय यांनी िॉकलेटच्या बारिा शोध लावला

होता!



लवकरि काळसर रंगािे िॉकलेटिे सुरेख ‘बार’ 

बनविारे कारखाने सुरु झाले. त्याला ते

‘खाण्यासाठीिे िचवष्ट िॉकलेट’ म्हिू लागले.

दरम्यानच्या काळात स्स्वत्झलांडमधे्य

डॅचनयल चिटर नावािे गृहस्थ मेिबत्त्या

बनवत असत. िि आता मेिबत्त्यांिा

वािर कमी झाला होता आचि त्यांिे

नुकसान होऊ लागले होते.

ते जेव्हा एका िॉकलेट बनविाऱ्या गृहस्थांच्या

मुलीच्या पे्रमात िडले तेव्हा त्यांना एक अफलातून

कल्पना आली.

“मी आता मेिबत्त्यांच्या ऐवजी िॉकलेट तयार करेन!”

तोियांत िॉकलेटच्या व्यवसायात खूिि स्पधाक चनमाकि

झाली होती. त्यात चटकून राहण्यासाठी चिटरच्या

िॉकलेटमधे्य काहीतरी खास असायला हवे होते.



त्यांनी त्यात दूध घालण्यािा प्रयत्न केला, िि

त्यामुळे िॉकलेट फारि िातळ, प्रवाही बनले. 

चिटरला आता काय करावे असा प्रश्न िडला. 

सुदैवाने त्यािे शेजारी हेन्री नेसे्ल यांना खाद्यिदाथक

आचि ते बनवण्याच्या प्रचक्रयेबाबत खूि माचहती

होती.

असे केल्याने ठीक

होईल अशी तुम्हाला

खात्री आहे का?

लहान बाळांसाठी अन्न बनविे हा त्यांिा

व्यवसाय होता. लवकरि चिटरिे िॉकलेटिे

चमश्रि घट्ट कसे करता येईल हे त्यांनी शोधून

काढले.

१८८३ मधे्य चिटर यांच्या मुलायम िॉकलेटच्या

नव्या कृतीला सुविक िदक चमळाले. ‘चमल्क

िॉकलेट’ लोकांना अचतशय आवडले.



प्रकरि ५

नवे चपवष्ट शोध

२० वे शतक येईियांत मुलायम, तोडंात

टाकल्यावर चवरघळिारे आचि िचवष्ट ‘चमल्क

िॉकलेट’ कसे बनवायिे हे समजले होते.

आजही आिि तीि िद्धत वािरतो.

त्यानंतर रोडॉल्फ चलंट यांनी शोधलेल्या एका

मोठ्या घुसळि यंत्रात घालून हे चमश्रि

मखमलीसारखे मऊसूत होईियांत घोटले जाते.

सुरुवातीला िॉकलेटिे चमश्रि खूि मोठ्या

िरकातून काढले जाते म्हिजे त्यात तुकडे

राहत नाहीत.



मग हे चमश्रि थंड करून िरत गरम केले

जाते, त्याच्यावर छानशी िमक येईियांत

ही चक्रया अनेक वेळा केली जाते. अखेर हे

चमश्रि घट्ट होण्यासाठी टर ेमधे्य ओतले जाते.

अनेक वरे् खाण्यासाठी बनवलेले िॉकलेट हे

‘बार’च्या आकाराति बनवले जात असे.

िि चमल्टन हर्ी या अमेररकेतील िॉकलेट

उत्पादकाला वाटले की अशा वड्या खाण्यात

काही मजा नाही.

१९०७ साली त्यांनी अगदी लहानसे मोदकाच्या

आकारािे िॉकलेट बनवले. ते घट्ट झाल्यावर अचधक

आकर्कक चदसण्यासाठी प्रते्यक िॉकलेट त्यांनी

स्वतंत्रििे रंगीत कागदात गंुडाळले.

मी त्यांना ‘चकसेस’ 

(मुके) असे नाव देईन, 

म्हिजे सवाांनाि ते

घ्यावेसे वाटतील!

लवकरि िॉकलेटिे कारखाने वेगवेगळ्या

आकारात िॉकलेट बनवू लागले.



त्यानंतर िॉकलेटमधे्य इतर

प्रकारिे िदाथक चमसळिे हे एक

मोठेि आव्हान होते.

१९१२ मधे्य हॉवेल कॅम्पबेल या अमेररकन

गृहस्थांनी काहीतरी नवीन करायिे ठरवले. 

त्यांनी शेंगदािे, कॅरॅमल आचि माशकमेलो या

आवडत्या गोष्टी चवतळलेल्या िकिकीत

िॉकलेटमधे्य चमसळल्या.

मग हे चिकट चमश्रि त्यांनी िमच्याने टर ेमधे्य

टाकले. िॉकलेट थंड होऊन हे गोळे घट्ट

झाल्यावर कॅम्पबेलनी त्यािा तुकडा खाल्ला.

हे खूि िचवष्ट

आचि चिकट आहे!

त्यांच्या या नवीन िदाथाकला त्यांनी नाव चदले

‘गू गू क्लस्टर’. िॉकलेट आचि इतर िदाथक

एकत्र केलेला हा िचहलाि िदाथक होता, 

आचि तो लगेि अचतशय लोकचप्रय झाला.



त्याि वर्ी जीन नू्हाऊस या बेल्जीयममधील

िॉकलेट उत्पादकांनी िॉकलेटच्या

इचतहासातील एक नवे मोठे िाऊल उिलले. 

त्यांनी वरून घट्ट असलेले आचि ज्यात मऊ

सारि घालता येईल असे िॉकलेट बनवण्यािा

मागक शोधून काढला.

आत मलईदार, सुकामेवा भरल्यावर वरून आिखी

िॉकलेट ओतून ती बंद केली जात असत.

त्यानंतर मात्र िॉकलेट करण्यातील नाचवन्ाला

काही सीमाि राचहली नाही. रेशमी कॅरॅमल, 

चिकट टॉफी, बदामािे तुकडे, मलईदार

वॅ्हचनला, जे काही सुिेल ते त्यात घातले जाऊ

लागले.

कारखान्ात शेकडो प्रकारिी िॉकलेट बनवली

जाऊ लागली आचि लहान कंिन्ा आश्चयक वाटावे

अशी िॉकलेट हाताने बनवू लागल्या.



प्रकरि ६

‘चॉकलेटी’ कुटंुबे

आजकालच्या काही िॉकलेट कंिन्ा प्रिंड

आहेत. िरंतु सुरुवातीला त्या एक कौटंुचबक

व्यवसाय म्हिून सुरु झाल्या.

१८२४ साली जॉन कॅडबरी यांनी इंगं्लड मधे्य

एक दुकान उघडले. िहा आचि कॉफी

बरोबरि ते स्वतः बनवलेले िॉकलेट हे िेयही

चवकत असत.

ते इतके लोकचप्रय झाले की कॅडबरी यांनी

कोको आचि िॉकलेटिा एक कारखाना सुरु

केला. आता कॅडबरी यांिे िेय आचि िॉकलेट

जगभर चवकली जातात.



१९११ साली फंॅ्रक आचि एथेल मासक यांनी

अमेररकेत घरी केलेल्या, लोिी घालून

बनवलेल्या गोळ्या चवकण्यािा एक व्यवसाय सुरु

केला. १९२३ साली फंॅ्रक यांनी सातूिे सत्त्व

घालून चमल्क िॉकलेट बनवायला सुरुवात

केल्यावर त्यांिा व्यवसाय एकदम खूि वाढला.

त्यांनी सातूिे सत्त्व घालून

हलकी, खुसखुशीत

चिक्की बनवली…

त्यावर कॅरॅमल घातले…

आचि यावर चमल्क

िॉकलेटिा हलका थर

चदला.

१९४१ मधे्य त्यांिा मुलगा फॉरेस्ट याने आिखी

एक कल्पना लढवली: साखरेिे आवरि

असलेल्या िॉकलेटच्या अशा छोट्या गोळ्या

बनवल्या की ज्या हातात चवरघळिार नाहीत.

बू्रस मारी या अमेररकन गृहस्थांनी मासक यांना या

प्रकल्पासाठी भांडवल चदले. म्हिून मग त्यांनी

त्यांच्या नव्या िॉकलेटला नाव चदले ‘एम अँड

एम’.

मासक आचि मारी

चझंदाबाद !



आज मासक कुटंुबािी िॉकलेट तुम्ही जगात

कुठेही चवकत घेऊ शकता. आता मायन

लोकांनी बनवलेल्या कडवट िेयात आचि

त्यात काहीि साम्य राचहले नाही.

मायन लोकांना प्रथम जेव्हा कोकोच्या कुजलेल्या

चबयांिा दरवळ लक्षात आला तेव्हा आिल्याला

काहीतरी खास सािडले आहे हे त्यांच्या लक्षात

आले होते. िि िॉकलेट िुढे चकती लोकचप्रय

होईल यािी त्यांना काहीि कल्पना नसिार.

िॉकलेटिी एक कृती

चकचकीत चॉकलेट सॉस

घटक:

१०० गॅ्रम (अधाक कि) कमी गोड िॉकलेटिे तुकडे

२ टेबलसू्पन कॉनक चसरि

१५ गॅ्रम (१ टेबलसू्पन) लोिी

२ टेबलसू्पन िािी जिून, भांडे आचि

सॉस गरम असेल
कृती:

सवक िदाथक एका भांड्यात घालून मंद

आिेवर गरम करा. सवक िदाथक िांगले

चमसळून एक मुलायम, िकिकीत

सॉस तयार होईियांत सतत ढवळत

रहा.

हे सॉस केळ्याच्या कािांवर चकंवा

आईसक्रीमवर घालून खा. हवे

असल्यास त्यावर माशकमेलो चकंवा

सुकामेव्यािे तुकडे घाला.


